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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 4º  
DISCIPLINA: NUTRIÇÃO ANIMAL, ALIMENTAÇÃO E 
FORRAGICULTURA 

Ano: 2016 

CARGA HORÁRIA: 80 horas 

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 4 horas (2 
horas teóricas; 2 horas 
práticas) 

TOTAL: 80 horas (40 
horas teóricas; 40 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Alimentos e seus nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais). 
Alimentos volumosos e alimentos concentrados. Forragicultura. Digestão, absorção e 
metabolismo dos nutrientes pelos monogástricos.  Fermentação, digestão, absorção e 
metabolismos dos nutrientes pelos ruminantes. Exigência nutricional, interpretação de 
tabelas e noções de formulação de rações. 
 

OBJETIVOS 
Fornecer ao aluno os conhecimentos básicos da nutrição animal, para que esteja apto a 
aplicá-los em cada espécie animal nas respectivas disciplinas, como na bovinocultura, na 
suinocultura, na avicultura, na equinocultura e na clínica de cães e gatos; assim como o 
conhecimento dos principais alimentos utilizados na alimentação animal e o cálculo de 
rações. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1- Introdução à Nutrição e Alimentação animal: conceito de nutrientes, alimentos, nutrição 
x alimentação, composição química dos alimentos. Análise dos alimentos: amostragem, 
esquema de Weende e de Van Soest. 
2- Forrageiras de maior utilização na alimentação animal. Gramíneas e leguminosa. 
Escolha da forrageira adequada. Métodos de conservação de forragens (forrageiras 
dessecadas e ensiladas). 
3- Carboidratos: definições e tipos (amido, glicogênio, celulose, hemicelulose e pectina), 
funções, metabolismo, lignina, fibra. 
4- Lipídeos: ácidos graxos (essenciais), classificação dos lipídeos, metabolismo, índice de 
iodo, rancificação. 
5- Substâncias nitrogenadas: funções, definição e estrutura, aminoácidos (essenciais e 
limitantes), deficiência protéica, proteína verdadeira x NNP, excreção de nitrogênio nas 
espécies animais. 
5- Água: balanço hídrico, sede, propriedades, funções e importância da água, origem da 
água corporal, consumo de água (regulação), perdas de água corporal, particularidades 
das espécies animais em relação à água. 
6- Minerais: macro (cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio e enxofre) e 
microelementos (ferro, cobre, molibdênio, manganês, cobalto, zinco, selênio, iodo) 
excreção, metabolismo. 
7- Vitaminas: lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K) e hidrossolúveis (vitamina C e 
vitaminas do complexo B) 
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8- Digestão, absorção e metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios, pelos 
monogástricos 
10- Fermentação dos carboidratos solúveis e insolúveis (absorção). Digestão dos 
carboidratos solúveis, absorção e metabolismo. Meteorismo por ingestão excessiva de 
carboidratos solúveis. Efetividade da fibra. 
11- Metabolismo dos compostos nitrogenados nos ruminantes, absorção e metabolismo. 
Proteína verdadeira, digerível ou não no rúmen. Intoxicação por ingestão de ureia. 
11- Fermentação dos lipídios saturados e insaturados nos ruminantes. Digestão, absorção 
e metabolismo de lipídios. 
12- Alimentos aditivos. 
13- Interpretação de tabelas de alimentos. Interpretação de tabelas de exigência 
nutricional e noções de cálculos de ração. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES 

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e relatórios de visita técnica. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 

BERCHIELLI, T. T; PIRES, A. V; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de ruminantes . Jaboticabal: 
FUNEP, 2006, 583 p. 
 
NUNES, I.J. Nutrição animal básica . 2. ed. Belo Horizonte: Breder Ltda. 1998. 
 
SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos . 
3. ed. Editora UFV, 2004. 253 p. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 

BERTECHINE, A. G. Nutrição de monogástricos. Editora: UFLA. Lavras, 2012, 373 p. 
 
LANA, R. P. Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades). Editora UFV. Viçosa 
2007, 244 p. 
 
VILELA, H. Pastagem: seleção de plantas forrageiras, implantaç ão e adubação.  
Editora: Aprenda Fácil. 2011. 283 p. 
 


